
 

 

  

 
 

 
 
 

 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
 
 ( الرئيسيEGX 30رسم بياني لمؤشر )  التغيرمن ا

ي جي اكس  
 
  % 6.01 % 1.43- 11,496.63 30ا

 

ي جي اكس  
 
  % 10.33- % 2.41- 2,004.36 50ا

ي جي اكس  
 
  % 0.72- % 3.23- 2,129.65 70ا

ي جي اكس  
 
  % 0.27 % 2.57- 3,106.04 100ا

  --  % 1.93- 4,197.42 مؤشر تميز

 عناوين االخبار 

سمدة" تتراجع هامشًيا خلل  ▪
 
رباح "الدولية لل

 
شهر  9ا

 
 ا

 البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "مطاحن مصر العليا"  ▪

رباح سوديك تتراجع   ▪
 
شهر 9في  %37ا

 
 ا

سمدة" تتراجع  ▪
 
رباح "فيركيم مصر لل

 
شهر  9خلل  %38ا

 
 ا

كرو مص ▪
 
رباح ا

 
شههر 9خلل  %124 ر للشدات تصعدا

 
 ا

رباح زهراء المعادي للستثمار ترتفع  ▪
 
شهر 9خلل  %64ا

 
 ا

تلنتك القابضة« ▪
 
سهًما جديدة بقيمة    سبيد ميديكال تفصح عن شراء »ا

 
 مليون جنيه 61.2ا

سمنت تهبط  ▪
 
رباح مصر بني سويف لل

 
شهر 9خلل  %34.5ا

 
 ا

بدء المرحلة الرابعة من برنامج “السداد الفوري” للمساندة التصديرية.. “هيرميس” تستحوذ  ▪
 .ون جنيهملي 415من “تنمية” مقابل  %6.5على 

جمالي حموالت صافية  80قناة السويس تشهد عبور  ▪  يون طنمل 5.4سفينة با 

ك توبر %4.9مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة  ▪
 
 خلل ا

 

 المستثمرين )مليون جنيه( صافي تعامالت   
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 قيدة أخبارالشركات الم

 أشهر   9أرباح "الدولية لألسمدة" تتراجع هامشًيا خالل  

(، خالل  ICFCالبيانات المالية لشركة الدولية لألسمدة والكيماويات )أظهرت 
بالمائة، على   4أشهر األولي من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة  9الـ

ا حققت صافي  وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم االثنين، أنه أساس سنوي.
هاية سبتمبر الماضي،  رة من يناير حتى ن مليون جنيه خالل الفت  4.56ربح بلغ 

  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  4.757مقابل أرباح بلغت 
أشهر األولي من العام الجاري لتصل   9وارتفعت ايرادات النشاط خالل الـ

مليون جنيه خالل   178.58بـ مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة 230.53لـ
ققت شركة الدولية لألسمدة والكيماويات،  وح الفترة ذاتها من العام المنصرم له. 

ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي،    30.47صافي خسارة بلغ  
 المصدر مباشر  ألف جنيه أرباحاً خالل نفس الفترة من العام الماضي.   707.52مقابل  

 وموعد توزيع كوبون "مطاحن مصر العليا" ن نهاية حق  البورصة تعل

البورصة المصرية، إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن مصر  قالت  
وأوضحت   نوفمبر الجاري. 30العليا، باغالق جلسة يوم الثالثاء الموافق 

البورصة، في بيان صادر اليوم االثنين، أنه تقرر توزيع كوبون مطاحن مصر  
  ديسمبر المقبل.  5جنيه للسهم الواحد اعتباراً من  10( بواقع 26يا رقم )العل

مليون جنيه    136.57وكانت مطاحن مصر العليا  سجلت صافي ربح مستقل بلغ  
مليون جنيه   133.33، مقابل 2021حتى نهاية يونيو  2020منذ بداية يوليو 

 المصدر مباشر أرباحاً خالل العام المالي السابق له. 

 أشهر  9في  %37ك تتراجع  سودي  أرباح 

جمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار أظهرت القوائم المالية الم 
  36.8، تراجع أرباحها بنسبة 2021)سوديك(، خالل التسعة أشهر األولى من 

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها   بالمائة على أساس سنوي.
مليون جنيه خالل الفترة المنتهية في سبتمبر  346.95حققت صافي ربح بلغ 

  مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق له.  549.45مقابل  الماضي،
  3.58مليار جنيه مقابل    3.31وارتفعت إيرادات الشركة خالل الفترة لتصل إلى  

وعلى مستوى األعمال   مليار جنيه، خالل نفس الفترة من العام السابق له. 
لتسعة أشهر  مليون جنيه خالل ا 147.7كة إلى تقلة، ارتفعت خسائر الشرالمس

مليون جنيه في الفترة المقارنة   91.53، مقابل خسائر بلغت 2021األولى من 
 المصدر مباشر.  من العام الماضي.

 أشهر  9خالل  %38أرباح "فيركيم مصر لألسمدة" تتراجع 

أشهر    9مدة والكيماويات، عن أول  كشفت القوائم المالية لشركة فيركيم مصر لألس
  بالمائة على أساس سنوي.  38الحالي، تراجع أرباح الشركة بنسبة من العام 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أنها سجلت صافي  
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل   13.24ربح بلغ 
ا ارتفعت  فيم حاً خالل نفس الفترة من العام الماضي. مليون جنيه أربا 21.38

 118.68إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري لتسجل 
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام    78.32مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  

 المصدر مباشر  الماضي.

 

 

 رتفاع في السعرأسهم من حيث اال 5أعلى 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  19.99   102.09  مطاحن شرق الدلتا

  7.08   108.00  مطاحن وسط وغرب الدلتا 

  5.50   2.30  راميدا 
  4.76   2.20  الحديد والصلب المصرية 

  3.04   0.71  اليكو 

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر 5اقل 

 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

 -19.98   15.94  مطاحن شمال القاهرة 

 -19.98   29.96  القاهرة لالسكان

 -19.94   1.12  يونيفرسال

 -19.94   8.67  آراب ديري 

 -19.93   4.70  القاهرة للزيوت والصابون

 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  52.74   105,983,800  دوليالبنك التجاري ال

  12.61   52,940,900  حديد عز

  14.56   47,683,712  زهراء المعادي

  14.80   47,046,404  الرواد 

  13.40   40,821,324  فوري

 

 أسهم من حيث كمية التداول 5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  1.68   19,402,500  المجموعة المصرية العقارية 

  0.24   17,676,879  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  1.96   16,629,155  سبيد ميديكال

  1.05   11,816,709  المنصورة للدواجن

  0.38   11,775,358  ليفت سالب مصر

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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 هر أشه  9خالل  %124أرباح أكرو مصر للشدات تصعد 

لشركة أكرو مصر للشدات والسقاالت المعدنية، كشفت القوائم المالية المستقلة 
 123.8أشهر من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة  9عن أول 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم   بالمائة على أساس سنوي. 
بداية يناير حتى   مليون جنيه منذ 145.47االثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام  64.98سبتمبر الماضي، مقابل  نهاية 
وارتفعت إيرادات الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري    الماضي. 

مليون جنيه خالل   652.08مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل  1.06لتصل إلى 
 مصدر مباشرلا. نفس الفترة من العام الماضي.

 أشهر  9خالل  %64المعادي لالستثمار ترتفع  أرباح زهراء

كشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير، عن التسعة   
بالمائة على   64.2أشهر األولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 

صر، اليوم االثنين، وأوضحت زهراء المعادي في بيان لبورصة م  أساس سنوي. 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية  211.01سجلت صافي ربح بلغ  أنها

مليون جنيه أرباح خالل نفس الفترة من العام   128.5سبتمبر الماضي، مقابل 
مليون جنيه   113.44وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى  الماضي.

  2020رة من  ليون جنيه خالل نفس الفت م  122.86بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل  
 90.08وحققت شركة زهراء المعادي لالستثمار والتعمير، صافي ربح بلغ 

مليون جنيه    69.45مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل  
 المصدر مباشر أرباح خالل نفس الفترة من العام الماضي. 

 

بدء المرحلة الرابعة من برنامج “السداد الفوري” للمساندة التصديرية..  
 مليون جنيه 415من “تنمية” مقابل   %6.5“هيرميس” تستحوذ على 

ألف سهم من شركة “تنمية” لخدمات المشروعات   317.6تعادل  %6.5على 
مليون جنيه،   415متناهية الصغر، وهي تمثل حصة المساهمين األفراد، مقابل 

وفًقا لما أظهرته تعامالت سوق خارج المقصورة بالبورصة الخميس الماضي.  
ا كامل  ونقلت صحيفة “المال” عن مصادر أن “هيرميس” أصبحت تمتلك حاليً 

أسهم تنمية، ومن المرجح إجراء عملية إعادة هيكلة على صعيد اإلدارة التنفيذية  
ايكونومي المصدر    .لألخيرة، تتضمن بقاء الخبرات السابقة في مناصب غير تنفيذية

 بلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  61.2سبيد ميديكال تفصح عن شراء »أتالنتك القابضة« أسهًما جديدة بقيمة  
 مليون جنيه 

قرر مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال بيع المبنى المملوك للشركة وغير المستغل  
وأوضحت   مليون جنيه.  30والكائن بالتجمع األول بالقاهرة الجديدة، بقيمة 

الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن ذلك سيساعد على إتمام المرحلة  
فع عدد  يلية الصحراوي، والذي ير تشفى سبيد بطريق اإلسماعالثانية من مس

سريراً، والمخطط أن يتم افتتاحه آخر العام   140سريراً إلى  65األسّرة من 
ونوهت الشركة بأن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة التابعة مستشفيات    المقبل.

ول غير  من أسهمها على بيع األص  %80.25سبيد والتي تمتلك بها سبيد ميديكال  
شراء   عن ،أفصحت    ، تم توقيع عقد البيع البيع االبتدائيالبيانوبحسب    المستغلة.

مليون جنيه   61.2مليون سهم بقيمة إجمالية  34شركة أتالنتك القابضة 
  من إجمالي األسهم.  %10إلى  %7لترتفع حصتها برأسمال الشركة من  تقريبا،

ل  ج سلت  من العام الجاري قفزت أرباح أوراسكوم للتنمية خالل الربع الثالث
بعد    2020مليون جنيه في نفس الفترة من    162.8مقابل   مليون جنيه،  434.7

  % 42وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة  استبعاد حقوق األقلية. 
، وفًقا للقوائم  2020مليار بالربع الثالث  1.3مليار جنيه، مقابل  1.9لتسجل 

 ايكونومي بلسالمصدر  . أمس  المالية للشركة المرسلة إلى البورصة المصرية

 أشهر  9خالل  %34.5أرباح مصر بني سويف لألسمنت تهبط  

كشفت القوائم المالية لشركة مصر بني سويف لألسمنت، تراجع أرباحها خالل  
  أساس سنوي. على  %34.5التسعة أشهر األولى من العام الجاري، بنسبة 

قت أرباحاً  وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم االثنين، أنها حق
نهاية سبتمبر الماضي،   مليون جنيه خالل الفترة من يناير حتى  83.3بلغت 

 . 2020مليون جنيه في الفترة المقارنة من  127.27مقابل أرباح بلغت 
ون جنيه بنهاية سبتمبر ملي   705.57وتراجعت مبيعات الشركة خالل الفترة إلى  

ي الفترة المقارنة من العام مليون جنيه ف  810.84الماضي، مقابل مبيعات بلغت  
  المصدر مباشرالماضي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 مليون طن   5.4سفينة بإجمالي حموالت صافية    80قناة السويس تشهد عبور  

السويس، بأن حركة المالحة بالقناة  صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة 
داد وحموالت السفن العابرة للقناة، بعبور سجلت، اليوم االثنين، رقماً قياسياً في أع

مليون   5.4بإجمالي حموالت صافية قدرها    سفينة من االتجاهين دون انتظار،  80
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه   طن.
سفينة    35مليون طن، فيما عبرت    2.9سفينة بحموالت صافية قدرها    45مال  الش

ه الجنوب بالمجرى المالحي الجديد للقناة بإجمالي حموالت صافية بلغت  من اتجا
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تشهد زيادة كبيرة في   ن طن.مليو 2.5

االستراتيجية التي تحظى    أعداد وحموالت السفن العابرة للقناة بما يعكس األهمية
قبال كافة أنواع السفن  بها قناة السويس في المجتمع المالحي وجاهزيتها الست 

وأكد رئيس الهيئة استمرار    السيما سفن الحاويات العمالقة ذات الغواطس الكبيرة. 
جهود الهيئة نحو المضي قدماً الستكمال مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة 

اءة وتصنيف القناة ويحافظ على مكانتها الرائدة في المجتمع بما يضمن رفع كف
حة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العمالقة  وتصدرت حركة المال المالحي.

OOCL UNITED KINGDOM    التي ترفع علم هونج كونج بحمولة كلية
ألف طن، في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت    220

على رأس قافلة الجنوب بحمولة   MSC AMELIAفينة الحاويات الليبيرية س
  ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا. 235ية قدرها  كل

جدير باإلشارة، أن حركة المالحة بالقناة، سجلت اليوم اإلثنين، عبور أنواع  
سفينة صب،   23و سفينة حاويات 24مختلفة من السفن العمالقة حيث عبرت 

ة وناقالت الغاز  سفينة من ناقالت البترول الضخم  17باإلضافة إلى عبور 
سفينة من األنواع المختلفة  16الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال، و

  المصدر مباشر  األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 خالل أكتوبر   %4.9مبيعات التجزئة في الصين ترتفع بنسبة 

  4.9وم االثنين، زيادة بنسبة  أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية لالحصاء الي 
بالمائة على أساس سنوي في مبيعات البضائع االستهالكية بالتجزئة في الصين  

مة مبيعات  وذكرت الهيئة أن اجمالي قي  خالل أكتوبر، وفق ما نشرته حابي.
تريليون يوان )حوالي    4.05البضائع االستهالكية بالتجزئة في البالد بلغ حوالي  

وأضافت الهيئة أن الرقم ازداد بنسبة   مريكي( خالل أكتوبر.مليار دوالر أ 633
، ما جعل متوسط النمو خالل العامين 2019بالمائة عن أكتوبر عام  9.4

ترة ما بين يناير وأكتوبر، بلغت قيمة  وخالل الف بالمائة. 4.6الماضيين يبلغ 
بزيادة  تريليون يوان،  35.85مبيعات البضائع االستهالكية بالتجزئة في الصين 

وقال فو لينغ هوي المتحدث باسم الهيئة، إن  بالمائة على أساس سنوي.  14.9
الرقم في أكتوبر يعكس مرونة تعافي االستهالك في الصين، ما يسلط الضوء  

طرد في مبيعات البضائع االستهالكية، فضال عن الزخم المحلي  على انتعاش م
وأظهرت البيانات أن مبيعات    و.القوي ونماذج االستهالك الجديدة التي تدعم النم
بالمائة على أساس سنوي    17.4التجزئة عبر االنترنت في الصين ارتفعت بنسبة  

بيد أن البيئة   ن.تريليون يوا  10.38خالل العشرة أشهر األولى لتصل الى حوالي  
الدولية المعقدة والمتغيرة بسرعة، والجائحة المستعرة، وعودة ظهور اصابات  

بشكل متفرق، مازالت تقيد أنشطة االستهالك التي   19-كوفيدمحلية العدوى ب 
إال أنه أعرب عن ثقته بأن يحافظ انتعاش   تحتاج الى اتصال مباشر، حسب فو.
ل السكان وتحسين شبكة األمان االجتماعي االقتصاد وتوسع التوظيف وزيادة دخ
 في الصين على النمو في االستهالك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةسواق مؤشرات اال 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  36,087.45 0.0% أمريكا 

 S&P 500 4,682.80 0.0% أمريكا 

 NASDAQ 15,853.85 0.0% أمريكا 

 FTSE 100 7,351.86 0.1% لندن

 DAX 16,148.64 0.3% أمانيا

 Nikkei 225 29,808.12 0.1% اليابان
 %0.1 1,864.28 وقيةسعر األ الذهب )دوالر(

 %1.2 83.03 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %1.0 81.71 البرميل  نايمكس )دوالر( 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,837.00 -0.64% السعودية
 DFMGI 3,281.00 0.79% دبي

 ADI 8,271.00 0.01% ابوظبي
 MARKET-IXP 7,258.06 0.47% الكويت 

 BSEX 1,782.67 0.07% البحرين
 GENERAL 11,976.00 -0.03% قطر 

 MASI 13,296.00 0.01% المغرب 
 TUN20 7,038.00 -0.09% تونس

 



 

 

 لشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

المستهد

 ف

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدالقيمة ال مضاعف مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 0.9 0.7 غ.م. غ.م. %10.6 3.55 حيادي 3،808.92 3.21 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 
 غ.م. غ.م. 2.9 غ.م. %87.4 23.63 شراء  6،850.57 12.61 شركة حديد عز 

 1.3 1.3 16.3 25.7 %5.5 11.34 بيع 335.53 10.75 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 
 2.2 8.4 14.8 33.8 %41.3 2.77 شراء  2،175.03 1.96 شركة سبيد ميديكال
 0.8 0.8 5.9 6.1 %41.0 12.03 شراء  5،673.36 8.53 النساجون الشرقيون

 1.1 1.3 5.8 8.5 %19.8 110.53 شراء  21،142.94 92.28 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"
 2.6 3.1 7.4 7.4 %20.3 24.64 شراء  25،843.21 20.48 لالسمدة والكيماويات *أبو قير 

 0.6 0.7 5.6 6.9 %43.8 17.22 شراء  871.02 11.97 المالية والصناعية المصرية

 العام المالي ينتهي في يونيو* 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 ال يوجد توزيعات لهذا الشهر 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع الحقتاريخ نهاية  قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 24/11/2021  21/11/2021 جنيه للسهم 13 مطاحن وسط و غرب الدلتا

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان نوع الجمعية الشركة  اليوم
 الجديدة  اللقاني مصر  شارع ابراهيم 28مقر الشركة  غير عادية صر الجديدة لالسكانم 18/11/2021

 بفندق فيرمونت ابراج نايل سيتي كورنيش النيل القاهرة  عادية لالستثمارنايل سيتي   21/11/2021

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( EGX 30 index)  30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

سبة التغير ن

 اليومي %

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 52.74 -1.38 10.91- 2,004,835 105,983,800 54.15 36.52 36.11% البنك التجاري الدولي

 FWRY 13.40 -5.83 26.04- 3,013,491 40,821,324 25.99 12.15 7.60% فوري

 EAST 11.85 0.42 9.54- 1,559,847 18,411,102 15.39 10.40 6.28% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 TMGH 7.40 -3.39 13.85 2,756,603 20,711,464 7.99 5.41 4.13% طلعت مصطفى 

 EKHO 1.43 -0.97 54.22 770,173 1,104,575 1.98 1.11 4.05% القابضة المصرية الكويتية

 HRHO 12.91 -0.69 7.58 2,410,350 31,242,346 13.42 10.63 4.00% هيرميس 

 ABUK 20.48 -0.05 1.06- 357,944 7,349,871 24.24 18.12 3.98% ابوقير لالسمدة 

 SWDY 8.30 -0.72 14.52- 1,979,610 16,503,294 10.65 7.41 3.07% السويدى اليكتريك

 MFPC 92.28 0.32 56.94 5,007 462,081 106.00 46.65 2.68% موبكو

 ETEL 14.29 -2.12 19.08 2,052,012 29,788,082 15.35 10.12 2.45% المصرية لالتصاالت

 CLHO 4.90 -2.00 5.60 604,624 2,955,888 5.62 3.70 2.22% مستشفي كليوباترا

القاهره لإلستثمار والتنمية  

 العقاريه
CIRA 13.50 1.50 5.26- 172,532 2,301,522 15.11 10.72 1.80% 

 CIEB 29.40 1.31 1.20 205,243 5,949,970 30.45 21.05 1.74% كريدي اجريكول مصر 

 ISPH 3.39 0.30 32.74- 2,789,805 9,501,243 6.49 2.99 1.48% ابن سينا فارما

 AMOC 3.78 -1.82 20.77 807,341 3,071,738 4.48 2.33 1.46% االسكندرية للزيوت المعدنية

 PHDC 1.75 -4.27 26.35 5,004,871 8,895,371 2.12 1.27 1.44% بالم هيلز للتعمير 

 MNHD 2.43 -3.57 33.32- 2,674,901 6,589,757 3.96 2.16 1.36% مدينة نصر لالسكان والتعمير 

 ESRS 12.61 -3.37 18.29 4,117,307 52,940,900 16.75 7.00 1.36% حديد عز

 ORWE 8.53 0.71 25.44 1,236,673 10,565,629 9.42 5.78 1.28% الشرقيون للسجاد  النساجون

 SKPC 6.89 -1.57 25.35- 1,326,296 9,201,452 10.92 6.52 1.25% سيدى كرير للبتروكيماويات

 HELI 4.25 -0.93 30.10- 608,272 2,567,859 7.20 3.97 0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 AUTO 3.85 0.52 16.67 1,269,326 4,907,797 4.65 2.94 0.89% وتوجى بى ا

بايونيرز بروبرتيز للتنمية 

 العمرانية
PRDC 2.50 -3.10 -- 729,434 1,838,698 3.80 2.43 0.87% 

 MTIE 6.04 -1.15 4.31- 779,168 4,717,458 10.40 5.84 0.79% ام.ام جروب 

 CCAP 1.21 -2.67 16.03- 3,468,125 4,220,753 1.65 1.09 0.76% القلعة لالستشارات الماليه

 ORHD 5.37 -2.19 11.18 390,486 2,130,913 6.23 4.16 0.68% اوراسكوم للتنمية مصر 

 SPMD 1.96 0.82 20.23 16,629,155 32,582,262 3.99 1.25 0.63% سبيد ميديكال

 RAYA 2.59 -3.72 275.36 612,450 1,597,161 3.81 0.60 0.52% راية القابضة

 RMDA 2.30 5.50 39.47- 7,830,951 17,952,074 3.18 1.62 0.51% راميدا 

 GDWA 1.09 0.64 -- 531,931 574,349 1.84 1.05 0.45% جدوى للتنمية الصناعية

 EGTS 1.37 -3.05 3.25- 2,759,955 3,808,970 2.83 1.23 0.37% المصرية للمنتجعات السياحية

ل القابضة اسباير كابيتا

 لالستثمارات المالية 
ASPI 0.29 -4.28 -- 3,684,200 1,088,982 0.43 0.27 0.12% 

 * السهم يتداول بالدوالر

 



 

 

 

 

 

خلء المسؤولية  ا 

 

و ب توصية ذا التقريريستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال ُيقصد به
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه المالية المذكورةراق شراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشر 
أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ضرار الناتجة عن استخدام هذا ا
أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
ية مسؤولية قانونية ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير لمنشا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ور ا

 دون إشعار مسبق. 

 
أ
و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلين المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا

شكال. إن االستخدام الم البحثي هو المتلقي
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
قصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. 
أ
و إعادة إنتاجه من قبل ا

أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
 غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

 يؤكد محلل/محلل
أ
وراقهم المالية تم التعو اال

أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بير  بحاث الذين يغطون الشركة )ا

 عنها بدقة. 

 

 

 مسؤولي االتصال 

 قسم البحوث 

   research@ premiere-securities.comبريد الكـتروني:     37627581 (202+)تليفون: 


